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הקורס עוסק בהפצתה ויישומה של האידיאולוגיה המרקסיסטית-לניניסטית במרחב האפריקאי לאורך שנות
השבעים והשמונים של המאה הקודמת .כתוצאה מתחושת ההחמצה שממנה סבל הסוציאליזם האפריקאי
בשנות השישים ,וכתגובה להצלחה שהשיגו תנועות מהפכניות מסוימות ,המרקסיזם-לניניזם הפך להיות
האידיאולוגיה הדומיננטית בכמה ממדינות אפריקה .הקורס מתמקד בעיקר במקרים של אנגולה ,מוזמביק,
סומליה ואתיופיה ,ובוחן את הגורמים אשר השפיעו על האוריינטציה הפוליטית של כל אחד מהמדינות הללו
באותה תקופה .הקורס משלב מבטים של היסטוריה אינטלקטואלית יחד עם מבטים הנובעים מההיסטוריה
הפוליטית כדי להבין את התהליכים שעברו מדינות אלו בשנים שמעסיקים אותנו.

הרכב הציון:

 80%עבודת בית.
 20%השתתפות פעילה.

The course deals with the spreading and implementation of the Marxist-Leninist ideology
in African space throughout the 1970s and 1980s. As a result of the sense of missed
opportunity suffered by African socialism in the 1960s, and in response to the success
achieved by certain revolutionary movements, Marxism-Leninism became the dominant
ideology in some African countries. The course focuses mainly on the cases of Angola,
Mozambique, Somalia and Ethiopia, and examines the factors that influenced the
political orientation of each of these countries at the time. The course combines views of
intellectual history with insights from political history to understand the processes that
these countries have undergone in the years that occupy us
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